
 

 

Številka: 900-84/2018-2 

Datum: 19. marec 2018 

 

 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

21. seje sveta, ki je bila 15. marca 2018, s pričetkom ob 18. uri,  v prostorih MOL SLS, Prušnikova 

106, Ljubljana. 

 

Sejo je sklical predsednik sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Alojz Hitij, ki je sejo tudi vodil. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Matjaž Briški, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Matija Jutraž, Mirta Lučič, Janez Marn, Samo Podgornik, 

Jože Sever, Alja Strunčnik Urbanč in Lili Tancar. 

  

OSTALI NAVZOČI: 

Snježana Zrnič in Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL. 

 

IZOSTANEK STA OPRAVIČILA: 

Robert Ivanc in Janez Kregar. 

 

 

 

Seja se je snemala. 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 20. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Poročilo predsednika Sveta 

3. Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid 

4. Poročila o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2017 

5. Določitev malega dela ČS Šentvid za leto 2019 

6. Pobude občanov 

 

 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil da je navzočih 9 od 15 članov Sveta, da 

je s tem Svet sklepčen in lahko prične z delom. 

 

Predsedujoči je povzel predlog dnevnega reda, ki so ga člani Sveta prejeli s sklicem seje in odprl 

razpravo o predlaganem dnevnem redu. 
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Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 20. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Poročilo predsednika Sveta 

3. Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid 

4. Poročila o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2017 

5. Določitev malega dela ČS Šentvid za leto 2019 

6. Pobude občanov 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

 

 

AD 1. 

Potrditev zapisnika 20. seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa 21/2: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 20. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 

predlagani obliki. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 7 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 2. 

Poročilo predsednika Sveta 

 

Predsedujoči je v uvodu v točko povedal, da se je zadnje koordinacije predsednikov ČS MOL udeležil 

podpredsednik Matjaž Briški, katerega je zaprosil za kratko poročilo s koordinacije. 

 

Ta je povedal, da je bila koordinacija konec meseca februarja. Vodil jo je podžupan MOL, g. Dejan 

Crnek. 

Na koordinaciji so bili s strani ČS Šentvid izpostavljeni naslednji problemi: 

- neodzivnost mestnih služb na pobude ČS za sestanke z namenom rešiti pereče probleme ČS. 
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Posebej je bila izpostavljena neodzivnost Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet v  

zvezi s problematiko urejanja prometa na območju ČS Šentvid, ter neodzivnost Službe za 

lokalno samoupravo glede predloga za dogovor o dejavnostih v prostorih Kosijeva 1 (bivša 

trgovina Mercator) 

Za zadnje je bilo v odgovoru povedano, da se je vodja SLS pripravljen sestati s predstavniki 

ČS Šentvid takoj ko bo izdelan pismen predlog dejavnosti v prostorih. 

 

- problematika širjenja pokopališča v Šentvidu s poudarkom na postopku razlastitve; 

v odgovoru je bilo povedano, da je glavna ovira za širjenje pokopališča vladna uredba o 

prepovedi pokopavanja na vodovarstvenih območjih, katero si MOL prizadeva spremeniti, 

postopek odkupa obstoječega zemljišča pa je začet zaradi želje po ureditvi potrebne 

infrastrukture. 

 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

V razpravi je bilo opozorjeno na bistvene razlike med ČS MOL glede vlaganja v infrastrukturo in 

vzdrževanje.  

Izražen je bil tudi dvom o potrebnosti odkupa pokopališča v Šentvidu. 

 

Sprejet je bil tudi naslednji dogovor: 

 

Zabeležke koordinacij predsednikov četrtnih skupnosti MOL se pošilja vsem članom Sveta ČS 

Šentvid. 

 

 

 

V nadaljevanju je predsedujoči predstavil predlagani program aktivnosti in vsebin v prostorih bivše 

trgovine Mercator na Kosijevi 1, ki je bil pripravljen v sodelovanju z Društvom Blaž Potočnikova 

Čitalnica. (predlog je bil podan kot pisno v gradivu za sejo in je sestavni del izvirnika tega zapisnika) 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 21/3: 

 

Podani predlog aktivnosti in vsebin v prostorih bivše trgovine Mercator na Kosijevi 1 se 

posreduje Službi za lokalno samoupravo kot predlog Sveta Četrtne skupnosti Šentvid. 

 

Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 3. 

Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predsedujoči je ugotovil, da do seje ni bilo vložene nobene pobude in zaključil točko. 

 

 

 

AD 4. 

Poročila o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2017 
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Poročila o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2018 so člani Sveta prejeli s sklicem seje in 

sicer: 

- poslovno poročilo ČS Šentvid za leto 2017 in 

- poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2017. 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da so bili realizirani vsi, s finančnim načrtom, načrtovani 

programi v predvidenem obsegu in tudi v okviru predvidenih stroškov, z izjemo izvedbe turnirja v 

košarki - ženske ekipe. Za ta program je izvajalec programa v letu 2016 predložil račun z zamudo. 

Izvedba programa je bila poravnana iz sredstev za leto 2017, tako da ta program v letu 2017 ni bil 

izveden. 

 

Do odstopanj je prišlo tudi pri višini izplačanih sejnin - udeležba na sejah je bila nižja od načrtovane.  

Del sredstev je bil s prerazporeditvijo namenjen izdaji 4. številke glasila ČS Šentvid, Šentvid nad 

Ljubljano. 

 

V letu 2017 je bilo realiziranih za 664,43 € prihodkov iz naslova prodaje oglasnega prostora v glasilu 

ČS Šentvid, za izdajo 4. številke glasila pa je bilo porabljeno 1.550,00 € namenskih sredstev. 

 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganih poročilih. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 21/4: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s poročili o realizaciji finančnega načrta ČS 

Šentvid za leto 2017 in sicer: 

- poslovno poročilo ČS Šentvid za leto 2017 in 

- poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2017. 

 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 5. 

Določitev malega dela ČS Šentvid za leto 2019 

 

 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je bilo zaradi 'testiranja' izvedljivosti malega dela ČS  

potrebno predlog za malo delo ČS za leto 2019 oddati Službi za lokalno samoupravo do 9. 3. 2018. 

 

Pripravljen je bil predlog v okviru obveznih 20 % mase sredstev za izvajanje programa ČS Šentvid in 

sicer ograditev igrišča pred gasilnim domom v Stanežičah v vrednosti 5.670 €. 

 

Predsedujoči je odprl  razpravo. 

 

Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 21/5: 
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Za malo delo ČS Šentvid se predlaga ograditev igrišča v Stanežičah (na ploščadi pred gasilskim 

domom v Stanežičah – Stanežiče 64). 

 

Predviden znesek je predpisanih 20 % mase sredstev oz. 5.670,00 €. 

 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 6. 

Pobude občanov 

 

a) Ureditev ceste pred gasilnim domom PGD Vižmarje -  Brod 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 21/6: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo PGD Vižmarje - Brod za postavitev 

hitrostnih ovir pred gasilskim domom društva na Vižmarski poti. 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid zaprosi Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, da 

izdela strokovno oceno upravičenosti postavitve hitrostnih ovir in na podlagi te, izvede 

potrebne ukrepe. 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

b) Omejitev hitrosti na Miheličevi cesti 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 21/7: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajana, da se na Miheličevi cesti 

izvedejo ukrepi za omejitev hitrosti. 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid zaprosi Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, da 

izdela strokovno oceno možnosti in upravičenosti izvedbe ukrepov za zmanjšanje hitrosti na 

Miheličevi cesti ter po potrebi izvede ustrezne ukrepe. 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

c) Hitrostne ovire in "cona 30" na Bognarjevi poti 

 

Pobudo so člani Sveta pred samo sejo. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 21/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajana, da se na Bognarjevi poti 

postavijo hitrostne ovire in vzpostavi "Cona  30". 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da postavitev hitrostnih ovir ni upravičena, predlaga 

pa, da se za celotno naselje vzpostavi "Cona 30". 

Predlog se posreduje Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL. 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

d) Razlastitev v javnem interesu - poizvedba 

 

Pobudo so člani Sveta pred samo sejo. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 21/9: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo - poizvedbo krajanke v kateri ta 

poizveduje o morebitnem javnem interesu na parcelah 288/2 in 288/8 K.o. Stanežiče. 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ocenjuje, da za parcelo 288/4 nedvomno obstaja javni interes, 

za parceli 288/2 in 288/8 pa po Svetu znanih projektih, ta ne obstaja. 
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Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan, se  navzočim zahvalil za udeležbo in zaključil sejo. 

Najavil je sklic izredne seje - čistilna akcija ČS Šentvid 14. 4. 2018 ter predviden datum majske seje in 

sicer 17. maja 2018. 

 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

 

 

         Alojz Hitij 

                predsednik Sveta 

                     ČS Šentvid 

 


